
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOLVÁK NYELV 
KÖZÉPFOK 

 
MINTAFELADAT 

 

II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 
(Szótár használható.) 

 
SIMAT A HUMANITÁRNE ODMÍNOVANIE 

 

Členovia nášho tímu majú dlhoročné skúsenosti v oblasti identifikácie a odstraňovania smrteľných 

hrozieb v podobe nevybuchnutých mín a inej nebezpečnej munície. 

Realizujeme participatívny prístup v čistení pôdy od mín, do procesu zapájame aj dotknuté komunity 

a tak sa snažíme zabezpečiť bezpečnosť komunity a jej udržateľný rozvoj. Pôda, v ktorej sa už 

nenachádzajú žiadne výbušniny sa potom znovu sprístupní pre komunitu buď na pestovanie 

potravín, alebo na budovanie domov a infraštruktúry. 

Neoddeliteľnou súčasťou nášho poslania je aj lokalizácia a zničenie nebezpečných a často 

nestabilných zásob malých, ručných zbraní a streliva. Pracujeme spolu s miestnymi a štátnymi 

orgánmi na projektoch súvisiacich s ničením prebytočných zbraní, ktoré môžu ohrozovať nielen 

okolité komunity, ale aj miestnu alebo regionálnu bezpečnosť. 

Takisto poskytujeme školenia pre bezpečnostné a policajné zložky v zabezpečovaní a uskladnení 

zbraní, čím prispievame k zníženiu rizika odcudzenia alebo zneužitia výzbroje. 

Pracujeme spolu s komunitami postihnutými konfliktom, aby sme vedeli určiť bezpečnostné stratégie 

a znížiť tak riziko náhodného zranenia alebo smrti pri výbuchu. Vyvíjame a prispôsobujeme tieto 

bezpečnostné stratégie do odkazov, broźúr a iných komunikačných kanálov pre tých, ktorí sú najviac 

ohrození. 

Jedným z našich hlavných cieľov je aj spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami na 

budovaní kapacít dotknutých komunít o dodržiavaní bezpečnostných postupov a protokolov pri 

hľadaní a odstraňovaní nášlapných mín alebo iných pozostatkov z vojny, po skončení projektovej 

práce budú môcť miestni muži, ženy a deti lepšie chrániť seba a svoje majetky pred 

nebezpečenstvami nevybuchnutej munície. 

  



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

SZLOLVÁK NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 

II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

KÉRDÉSEK: 

 

1) Miben van sokéves tapasztalata a csapatnak? (4 pont) 

 
 
 
 
 
 
2) Mire használható az a talaj, ahonnan eltávolították a robbanószereket? (4 pont) 

 
 
 
 
 
 
3) Mi képezi még elválaszthatatlan részét a küldetésnek? (6 pont) 

 
 
 
 
 
 
4) Kinek biztosítanak képzést? (2 pont) 

 
 
 
 
 
 
5) Kivel dolgozik együtt a csapat a veszély elhárításában? (2 pont) 

 
 
 
 
 
 
6) Kivel szeretne együttműködni a csapat? (2 pont) 

  



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

SZLOLVÁK NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 

II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

MINTAMEGOLDÁS 

 

1) Miben van sokéves tapasztalata a csapatnak? (4 pont) 

A fel nem robbant aknák (1) és más veszélyes lőszerek (1) hatástalanításában (1) és 

beazonosításában (1). 

 
 
2) Mire használható az a talaj, ahonnan eltávolították a robbanószereket? 

 (4 pont) 

 Élelmiszert lehet termeszteni (1), házakat lehet építeni (1), infrastrukturális beruházások  

 kivitelezésére (2). 

 
 
3) Mi képezi még elválaszthatatlan részét a küldetésnek? (6 pont) 

 A veszélyes és bizonytalan mennyiségű (2) kézifegyverek és lőszerek (2) lokalizálása (1) 

 és megsemmisítése (1). 

 
 
4) Kinek biztosítanak képzést? (2 pont) 

 Biztonsági és rendőri egységeknek (2). 

 
 
5) Kivel dolgozik együtt a csapat a veszély elhárításában? (2 pont) 

 Helyi és állami szervekkel (2). 

 
 
6) Kivel szeretne együttműködni a csapat? (2 pont)

 Nemzeti és nemzetközi szervezetekkel (2). 


